
 
 

 
 

 
 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2      curs 2 3.3  seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5      curs 28 3.6  seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp Ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 70 

Tutoriat  

Examinări 3 

Alte activităţi ...................................  
 

3.7 Total ore studiu individual 105 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Număr de credite 5 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

1.2 Facultatea Facultatea de Matematica 

1.3 Departamentul Matematica – Didactic  

1.4 Domeniul de studii Matematica 

1.5 Ciclul de studii Licenta 

1.6 Programul de studii / Calificarea Matematică - Informatică 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Fractali 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr.  Mihai Necula 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. dr.  Mihai Necula 

2.4 An de studiu 1 2.5 Semestru 1 2.6 Tip de evaluare E 2.7 Regimul discipinei
*
 OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum 
Calcul diferenţial pentru funcţii de o variabilă reală, Geometrie 
analitică, Programare C# 

4.2 De competenţe Utilizarea MS Visual Studio pentru elaborarea de aplicaţii C#  

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Amfiteatru, calculator, proiector 

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului 

Sală de laborator de informatică 



 
 

 
 

 
 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C1. Prelucrarea matematica a datelor, analiza si interpretarea unor fenomene si procese (1 credit) 
 
C2. Elaborarea si analiza unor algoritmi pentru rezolvarea problemelor (1 credit) 
 
C3. Programarea în limbaje de nivel înalt (1 credit) 
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 CT1. Aplicarea regulilor de munca riguroasa si eficienta, manifestarea unor atitudini responsabile fata 
de domeniul stiintific si didactic, pentru valorificarea optima si creativa a propriului potential în situatii 
specifice, cu respectarea principiilor si a normelor de etica profesionala (1 credit) 
 
CT2. Utilizarea eficienta a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare 
profesionala asistata, atât în limba româna, cât si într-o limba de circulatie internationala (1 credit) 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 
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C1. Prelucrarea matematica a datelor, analiza si interpretarea unor fenomene si procese: 
înţelegerea noţiunilor riguroase de algebră, analiză matematică şi geometrie care intervin în studiul 
fractalilor; 
C2. Elaborarea si analiza unor algoritmi pentru rezolvarea problemelor: algoritmi pentru 
reprezentarea grafica a fractalilor, algoritmi pentru L-sisteme; 
C3. Programarea în limbaje de nivel înalt: dezvoltarea de aplicaţii grafice în C#. 
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
� Explice şi să definească riguros noţiunile care intervin în studiul fractalilor: continuitate, 

derivabilitate, principiul contracţiilor, metrica Hausdorff-Pompeiu, mulţimi Fatou, mulţimi Julia, 
mulţimea lui Mandelbrot, măsura şi dimensiunea Hausdorff. 

� Descrie şi să recunoască cele mai cunoscute tipuri de fractali şi să proiecteze algoritmi pentru  
reprezentarea lor grafică: curba lui Koch, curba lui Hilbert, curba lui Takagi, fractali de tip Newton, 
mulţimi Julia, mulţimea lui Mandelbrot 

� Utilizeze mediul de dezvoltare Microsoft Visual Studio pentru realizarea de aplicaţii în mod vizual 
în C#; 

 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
(ore şi referinţe bibliografice) 

1. 
Noţiuni introductive despre fractali, 
mulţimea lui Cantor. 

Expunerea, exemplificarea, 
conversaţia, problematizarea;  

2 ore 

2. 
Utilizarea numerelor complexe în 
grafica bidimensională. Transformări 
afine. 

Expunerea, exemplificarea, 
conversaţia, problematizarea;  

2 ore 

3. Clase C# pentru grafica 2D  
Expunerea, exemplificarea, 
conversaţia, problematizarea;  

2 ore 

4. 
Fractali pe bază de motive iterate, 
curba lui Koch 

Expunerea, exemplificarea, 
conversaţia, problematizarea;  

2 ore 

5. 
Fractali generaţi de sisteme 
Lindenmayer 

Expunerea, exemplificarea, 
conversaţia, problematizarea;  

2 ore 



 
 

 
 

6. 
Curbe care umplu planul, curba lui 
Hilbert, curba lui Peano, Z-ordinea 

Expunerea, exemplificarea, 
conversaţia, problematizarea;  

2 ore 

7. Funcţii continue şi nicăieri derivabile 
Expunerea, exemplificarea, 
conversaţia, problematizarea;  

2 ore 

8. 
Elemente de analiză complexă, 
teorema de punct fix a lui Banach 

Expunerea, exemplificarea, 
conversaţia, problematizarea;  

2 ore 

9. 
Fractali generaţi de sisteme de funcţii 
iterate 

Expunerea, exemplificarea, 
conversaţia, problematizarea;  

2 ore 

10. 
Studiul recurenţelor de ordinul întâi. 
Puncte fixe, puncte periodice, bazine de 
atracţie 

Expunerea, exemplificarea, 
conversaţia, problematizarea;  

2 ore 

11. Fractali de tip Newton 
Expunerea, exemplificarea, 
conversaţia, problematizarea;  

2 ore 

12. 
Mulţimi Fatou şi Julia pentru funcţii 
polinomiale şi raţionale. Tehnici de 
reprezentare grafică 

Expunerea, exemplificarea, 
conversaţia, problematizarea;  

2 ore 

13. 
Analiza recurenţei pătratice în cazul 
real şi în cazul complex. Mulţimea lui 
Mandelbrot 

Expunerea, exemplificarea, 
conversaţia, problematizarea;  

2 ore 

14. 
Măsura Lebesgue şi măsura Hausdorff 
în Rn. Dimensiunea Hausdorff şi 
dimensiunea topologică 

Expunerea, exemplificarea, 
conversaţia, problematizarea;  

2 ore 

 
Bibliografie  
 
Referinţe principale: 
1.  M. Necula, Fractali, note de curs,  www.math.uaic.ro/~necula 
2.  D. Olivier, Fractali, Editura Teora, 1996. 
 
Referinţe suplimentare: 
1. K. J. Falconer,  The Geometry of Fractal Sets, Cambridge University Press, 1987 
2. B. B. Mandelbrot, The Fractal Geometry of Nature,  W. H. Freeman & Co, 1982 
 
 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare Observaţii 
(ore şi referinţe bibliografice) 

1. Numere complexe in C# 
Elaborarea, tastarea şi rularea 
programelor exemplificative  

2 ore 

2. Transformări afine ale planului 
Elaborarea, tastarea şi rularea 
programelor exemplificative  

2 ore 

3. Clase C# pentru grafica 2D  
Elaborarea, tastarea şi rularea 
programelor exemplificative  

2 ore 

4. Fractali pe bază de motive iterate 
Elaborarea, tastarea şi rularea 
programelor exemplificative  

2 ore 

5. Sisteme Lindenmayer 
Elaborarea, tastarea şi rularea 
programelor exemplificative  

2 ore 

6. Curbe care umplu planul 
Elaborarea, tastarea şi rularea 
programelor exemplificative  

2 ore 

7. Funcţii continue şi nicăieri derivabile 
Elaborarea, tastarea şi rularea 
programelor exemplificative  

2 ore 



 
 

 
 

 

 

8. 
Metoda deplasării mijlocului în 
generarea de peisaje naturale 

Elaborarea, tastarea şi rularea 
programelor exemplificative  

2 ore 

9. 
Metrica Hausdorff-Pompeiu pe 
submulţimi finite de puncte 

Elaborarea, tastarea şi rularea 
programelor exemplificative  

2 ore 

10. 
Fractali generaţi de sisteme de funcţii 
iterate 

Elaborarea, tastarea şi rularea 
programelor exemplificative  

2 ore 

11. 
Studiul recurenţelor de ordinul întâi. 
Puncte fixe, puncte periodice, bazine de 
atracţie 

Elaborarea, tastarea şi rularea 
programelor exemplificative  

2 ore 

12. Fractali de tip Newton 
Elaborarea, tastarea şi rularea 
programelor exemplificative  

2 ore 

13. 
Mulţimi Fatou şi Julia pentru funcţii 
polinomiale şi raţionale. Tehnici de 
reprezentare grafică 

Elaborarea, tastarea şi rularea 
programelor exemplificative  

2 ore 

14. 
Analiza recurenţei pătratice în cazul 
real şi în cazul complex. Mulţimea lui 
Mandelbrot 

Elaborarea, tastarea şi rularea 
programelor exemplificative  

2 ore 

Bibliografie 
1. M. Necula, Fractali, note de curs,  www.math.uaic.ro/~necula 
2. Tutorial online: http://msdn.microsoft.com/en-us/default.aspx 
 
 

 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cursul şi laboratorul  vor  furniza studenţilor cunoştinţe elementare despre fractali.  Vor fi propuse teme care 
vor fi rezolvate de către studenţi prin lucru individual în faţa calculatorului, de la stabilirea algoritmului de 
desenare şi până la afişarea fractalului pe monitor. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs 

Cunoaşterea noţiunilor 
fundamentale despre 
fractali,   utilizarea lor in 
stabilirea metodelor de 
reprezentare grafică.  

Examenul va consta dintr-
o probă practică de 
desenare pe calculator a 
unui fractal  şi dintr-o 
probă orală cuprinzând 
aspectele teoretice despre 
fractalul desenat 

50% 

10.5 Seminar/ Laborator 

 
Utilizarea mediului de 
programare Microsoft Visual 
Studio în realizarea de 
aplicaţii pentru grafica 2D 

Realizarea şi prezentarea 
temelor de laborator 

50% 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
15.10.2016 Conf. dr. Mihai Necula Conf. dr. Mihai Necula 
  

 
 

Data avizării în departament Director de departament 

 Prof. Dr. Ioan Bucataru 
 

10.6 Standard minim de performanţă:  Studentul trebuie să poată recunoaşte principalele tipuri de fractali, să 
cunoască definiţiile lor,  să poată realiza pixel cu pixel, printr-un  program scris într-un limbaj de nivel înalt, 
un desen simplu în plan: trei cercuri colorate care trec printr-un punct comun, un triunghi cu trei pătrate 
construite pe laturi, etc. 
 

Criterii: Obtinerea notei 5 la examenul final:   

            Nota finală = max{NE, (NL + NE)/2} 

NE = nota la examen 
NL = nota laborator 
 

 


